EXP. OB19105– ANUNCI D’ADJUDICACIÓ
Resolució de Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. “MERCABARNA” per la que
s’anuncia l’adjudicació del IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE RRHH DE
MERCABARNA, amb mesures de contractació pública sostenible.

1. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripció de l’objecte: IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA DE GESTIÓ DE RRHH DE
MERCABARNA, amb mesures de contractació pública sostenible.

2. Tramitació i procediment d’adjudicació
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment de contractació: Obert.
c) Número d’ofertes presentades: 1
d) Número d’ofertes admeses: 1
3. Adjudicació:
a) Data: 30 de maig de 2019
b) Contractista: CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import d’adjudicació: 280.307,15 € (IVA exclòs).
e) Termini d’execució: Quatre anys amb possibilitat de pròrroga d’un any addicional.
Barcelona, 4 de juny de 2019
Publicació Perfil
del contractant i
Anuncis de
Licitació

Lidia Redon Palain - DNI 36937372Q (SIG)
c=ES, o=Mercados de Abastecimientos de
Barcelona Sociedad Anónima
(MERCABARNA), 2.5.4.97=VATES-A08210403,
ou=Treballador públic de nivell alt de
signatura, sn=Redon Palain - DNI 36937372Q,
givenName=Lidia,
serialNumber=IDCES-36937372Q, cn=Lidia
Redon Palain - DNI 36937372Q (SIG)
2019.06.05 10:16:16 +02'00'

Contra aquesta actuació es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es
refereix l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, davant del Tribunal
Català de Contractes de Sector Públic en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell que es
publiqui en el Perfil del Contractant. L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan
de Contractació, en el registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la seva resolució,
l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós administratiu. En el supòsit
que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en que es
publiqui en el Perfil del Contractant, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.

